
                                                                                                           TE-378/2019 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia, konaného dňa 26. augusta 2019 v malej zasadačke MsÚ 

 
 
Členovia:  
Prítomní: Mgr. Batta  György, Hajabácsová Mária,  JUDr. Keszegh Margit,  
PhDr. Lengyelová Adriana, MUDr. Marek Anton, Mgr. Polgárová Hedviga 
Neprítomní: ospravedlnene chýbali  - Horecká Marta,  Lévaiová Silvia, Riečičiar Martin 
MsÚ  - Ing. Bíró Adrianna (vedúca SaSO) 
Vendelová Katarína - tajomník komisie 
Hosť: JUDr. Varga Tamás – viceprimátor 
 
 
1.     Otvorenie 

 
Zasadnutie komisie o 14:00 hod. otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Batta György, ktorý  
privítal prítomných. 
 
Predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej listiny je 
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov,  počet členov na zasadnutí je 6.  
 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý členom bol zaslaný 
spolu  s pozvánkou  a  materiálom elektronicky. Nakoľko nikto nemal pripomienky k programu, 
komisia hlasovala o programe zasadnutia, program bol  jednohlasne schválený ako bolo uvedené 
v pozvánke; hlasovanie 6-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Plnenie uznesení  
3. Návrh na uznesenie – Zmena programového rozpočtu ZpS na rok 2019  
4. Hodnotenie výsledku hospodárenia ZpS k 30.06.2019  
5. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
6. Rôzne  
8.   Záver 
 
2. Plnenie uznesení 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  vedúcej  SaSO Ing. Bíró Adrianne.  
 
Ing. Bíró - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí odporúčala 
MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom a splnené, uznesenie č. 303/2019 
bolo zrušené.  
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3. Návrh na uznesenie – Zmena programového rozpočtu Zps na rok 2019 
  

 
TE – 240/2019 
 
 
 Mesto Komárno v rámci poskytovania sociálnej služby v jedálni formou donášky stravy 
priamo do domácnosti prijímateľa sociálnej služby zabezpečuje stravovanie  pre viac ako 40 
klientov aj počas letných školských prázdnin v spolupráci so Zariadením pre seniorov Komárno 
v zmysle § 4 ods. 5 písm. c) VZN Mesta Komárno č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre 
seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, 94501 Komárno. 
Vzhľadom na dovolenkové obdobie a pre donášku jedál do domácnosti a zvýšený počet obedov, 
Zariadenie pre seniorov Komárno prijalo do zamestnania pomocnú pracovnú silu do kuchyne na 
obdobie júl a august 2019 a na mzdové výdavky uvedenej pomocnej pracovnej sily v celkovej 
výške 1135 eur, riaditeľka Zariadenia pre seniorov Komárno žiada finančnú podporu od 
zriaďovateľa zariadenia.  
 
        
 
Stanovisko úradu:  Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie  
 Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
 
 
4.Hodnotenie výsledku hospodárenia Zps Komárno k 30.06.2019 
 
 
TE-349/2019 
 
Predseda komisie odovzdal slovo riaditeľke ZpS Mgr. Polgárovej Hedvige, ktorá uviedla údaje 
podľa predkladaného materiálu hodnotenia výsledku hospodárenia k 30.06.2019 rozpočtovej 
organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno. 
 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
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5. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
 
 
TE-351/2019 
Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov 
 

1. Silvia Kontáš a Csaba Kontáš 
Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 

 
2. Angelika Szafian 

Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 
Menovaní žiadajú o vzájomnú výmenu bytu na hore uvedených adresách po vzájomnej dohode. 
Žiadatelia majú uhradené nájomné a služby spojené s bývaním, nemajú žiadne záväzky voči 
Mestu Komárno. 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť vzájomnú výmenu nasledovne – pre  Silviu Kontáš (nar. ....) 
a Csabu Kontáša (nar. ....) 2 izbový byt na adrese ...... v Komárne  a pre Angeliku Szafian (nar. 
.....)  1 izbový byt na adrese ...... v Komárne v zmysle § 11 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 10/2015. 
 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť vzájomnú výmenu nasledovne – pre  Silviu Kontáš (nar. 
....) a Csabu Kontáša (nar. ) 2 izbový byt na adrese ....... v Komárne  a pre Angeliku Szafian (nar. 
.......)  1 izbový byt na adrese ....... v Komárne v zmysle § 11 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov 
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 10/2015. 
Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
TE-352/2019 
Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov 
 

1. Csaba Szórád  
            Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 

2. Maroš Markusek a Marta Markuseková 
            Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 

Menovaní žiadajú o vzájomnú výmenu bytu na hore uvedených adresách po vzájomnej dohode. 
Žiadatelia majú uhradené nájomné a služby spojené s bývaním, nemajú žiadne záväzky voči 
Mestu Komárno. 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť vzájomnú výmenu nasledovne – pre  Csabu Szóráda (nar. 
.....) 2 izbový byt na adrese ......... v Komárne a pre Maroša Markuseka (nar. .......) a Martu 
Markusekovú (nar. .....) 1 izbový byt na adrese ........ v Komárne v zmysle § 11 VZN č. 6/ 2011 
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 10/2015 
 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť vzájomnú výmenu nasledovne – pre  Csabu Szóráda 
(nar. ....) 2 izbový byt na adrese ......v Komárne a pre Maroša Markuseka (nar. ......) a Martu 
Markusekovú (nar. ......) 1 izbový byt na adrese ...... v Komárne v zmysle § 11 VZN č. 6/ 2011 
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 10/2015 
Hlasovanie: 6-0-0 
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Pridelenie bytu bežného štandardu 
 
 
Komisia odporučila pridelenie voľného bytu bežného štandardu pre uchádzača zo zoznamu 
žiadateľov o prenájom bytu nachádzajúceho v poradí 
 
TE-353/2019 
 

Návrh na uznesenie 
k návrhu na prenájom mestského bytu 

  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
       prideliť 1 izbový byt na adrese Ul. roľníckej školy 49/12  v Komárne pre Juditu Harcsovú, 
       narodenú .........., trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu 
       bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN   č. 6/2011 v znení VZN 10/2015 o prenajímaní 
       bytov vo vlastníctve  Mesta Komárno na dobu určitú 1 rok, 
 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 
 
       zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ 
       tohto uznesenia. 
 
                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  
 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
 
 
TE-354/2019 
Žiadosť o preradenie žiadosti o prenájom bytu v DOU 
 
 
Menovaná Mária Paluková, narodená ........ žiada o preradenie žiadosti o prenájom bytu v DOU 
do Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu  (bežného štandardu). 
Pani Paluková požiadala o prenájom bytu v DOU dňa 08.09.2017. Žiadosť je zaevidovaná pod 
kmeňovým číslom 59558/41690/RSB/2017 a zaradená do zoznamu žiadateľov o prenájom 
mestského bytu v DOU schváleného uznesením č. 172/2019. Momentálne býva v podnájme.  
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť preradenie žiadosti o prenájom mestského bytu z DOU do 
bežného štandardu a pri nasledujúcej aktualizácii zaradiť do Zoznamu žiadateľov o prenájom 
mestského bytu. 
Stanovisko komisie: brala na vedomie žiadosť a navrhuje zaradiť do Zoznamu žiadateľov 
o prenájom mestského bytu. 
Hlasovanie: 6-0-0 
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TE-355/2019 
Žiadosť o preradenie žiadosti o prenájom bytu v DOU 
 
Menovaný Otto Rigó, narodený ............ žiada o preradenie žiadosti o prenájom bytu v DOU do 
Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu  (bežného štandardu). 
Pán Rigó požiadal o prenájom bytu v DOU dňa 07.06.2017. Žiadosť je zaevidovaná pod 
kmeňovým číslom 31829/20886/OÚMaSB/2017 a zaradená do zoznamu žiadateľov o prenájom 
mestského bytu v DOU schváleného uznesením č. 172/2019. Momentálne býva v podnájme.  
 

 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť preradenie žiadosti o prenájom mestského bytu z DOU do 
bežného štandardu a pri nasledujúcej aktualizácii zaradiť do Zoznamu žiadateľov o prenájom 
mestského bytu. 
Stanovisko komisie: brala na vedomie žiadosť a navrhuje zaradiť do Zoznamu žiadateľov 
o prenájom mestského bytu. 
Hlasovanie: 6-0-0 

 
 
 

TE-377/2019 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

 
Meno žiadateľa: Ladislav Kováč 

   Narodený:  
   Trvalý pobyt: 945 01 Komárno 

 
Žiadateľ  podal žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu dňa 20.08.2019. Zmluva o nájme bytu 
na adrese Ul. ......., 945 01 Komárno bola uzatvorená dňa 22.08.2014 na dobu určitú 3 (tri) roky 
za podmienok, že nájomník je v pracovnom pomere ........ v Komárne. Žiadateľ  nemá voči mestu 
nedoplatky.       
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme bytu do doby vyriešenia svojej bytovej 
situácie najneskôr však do 31.12.2019. 
Stanovisko komisie: berie na vedomie, a do termínu vyriešenia svojej bytovej situácie žiada  
odovzdať byt prenajímateľovi , najneskôr do 31.12.2019  
Hlasovanie: 6-0-0 
 
6. Rôzne 
 
p.Hajabácsová  - upozornila na  24. ročník súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym 
postihnutím.  Výstava potrvá 18.09.2019 – 30.09.2019. 

 
7. Záver 

 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno  27. augusta 2019                             Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
                                                                  
Mgr. Batta György  -  predseda komisie 


